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Tədbirin maraqlı səhnələrindən biri də 
Türkiyənin görkəmli hərbi-siyasi xadimi, ge-
neral Kazım Qarabəkir Paşanın qızı Timsal 
Qarabəkirin çıxışı oldu. Qonaq Azərbaycana 
gəlməyindən, Xəzər Universitetində olmağın-
dan qurur duydyğunu söylədi. Belə bir imka-
nı ona yaratdıqları üçün Turan Yaradıcılıq 
Mərkəzinə, Xəzər Universitetinə, xüsusən 
professor Hamlet İsaxanlıya öz minnətdarlı-
ğını bildirdi. 

Universitet tələbələri Musiqi və incəsənət 
deportamentinin müdiri pianoçu Zülfiyyə Sa-
dıqovanın rəhbərliyi ilə  Xürşidbanu Natəva-
nın, Nigar Rəfibəylinin sözlərinə bəstələnmiş 
mahnıları  ifa etdilər. 

Universitetin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlı qadınları 8 Mart bayramı münasibə-
tilə təbrik edərək, qadınlara həsr etdiyi şeirlə-
rindən parçalar söylədi. Müsamirə musiqiçi-
lərin ifası ilə sona çatdı.  
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İSRAİL    DİPLOMATLARI

“XƏZƏR” DƏ

Fevralın 21-də Xəzər Universitetində Universitetin Qəbul və tələbə şöbəsinin müdiri 
Bakının Nizami rayonunda yerləşən İsaxan İsaxanlı,  Elektronika, telekommunikasiya 
məktəblərin X-XI sinif şagirdləri ilə və radiotexnika mühəndisliyi departamentinin mü-

görüş keçirildi. Öncə məktəblilər universitetdə diri Nuru Səfərov, Neft mühəndisliyi departamen-
fəaliyyət göstərən laboratoriyalarla, kitabxana ilə tinin müdiri Qəşəm Zeynalov, İnternet institutunun 
tanış oldular. Mərmər salonda görüşü İctimai direktoru Rəşad Əliyev, Hazırlıq mərkəzinin 
əlaqələr və media üzrə direktor Əlövsət Əmirbəyli direktoru Emin Rüstəmov rəhbərlik etdikləri 
açaraq qonaqları salamladı və çıxış üçün sözü qurumlar haqqında geniş məlumat verdilər. Sonda 
universitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Ə. Əmirbəyli görüşdə iştirak edən məktəblilərə və 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlıya verdi. onların müəllimlərinə dərin təşəkkürünü bildirdi. 
H.İsaxanlı müasir dövrdə universitetlərin rolu 
haqqında geniş məruzə etdi. 

  “XƏZƏR”DƏ

NİZAMİ  RAYONUNUN 

 MƏKTƏBLİLƏRİ
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  İŞGÜZAR  SƏFƏR

ANKARAYA

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı fevralın 25-26-da 
Ankarada işgüzar səfərdə oldu.

YÖK-də (Yükseköğretim Kurulu) keçirilmiş görüşdə YÖK 
Başkanı professor Gökhan Çetinsaya ilə  Xəzər Universiteti və 
Türkiyə Cümhuriyyəti universitetləri arasında qarşılıqlı maraq 
kəsb edən məsələlər üzrə əməkdaşlıq təklifləri müzakirə olundu. 
YÖK başkanı hər cür faydalı əməkdaşlığı dəstəkləyəcəklərini 
bildirdi. O, Xəzər Universitetinin Azərbaycan Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən akkreditə olunmuş bütün proqramlarının (bu hər üç - 
bakalavr, magistr və doktor səviyyələrinə aiddir) YÖK tərəfindən 
tanındığını bildirdi 

Gazi Universitetində H. İsaxanlının  rektor, professor 
Süleyman Büyükberber ilə görüşü zamanı iki universitet  arasında 
yeni başlayacaq Mevlana proqramı üzrə müqavilə imzalandı. Bu 
proqrama əsasən, iki universitet arasında bütün səviyyələrdə tələbə 
və müəllim mübadiləsi Türkiyə hökuməti tərəfindən maliyyələş-
diriləcək. Bu, Azərbaycan və Türkiyə universitetləri arasında ilk 
Mevlana proqramı müqaviləsidir. 

H. İsaxanlı Hacettepe Universitetinin rektoru professor A. 
Murat Tuncerlə də görüşdü. İki universitet arasında əməkdaşlığın 
vacibliyi bildirildi və uyğun müqavilənin hazırlanması qərara 
alındı. 

İşgüzar səfərin daha bir nəticəsi Xəzər Universitetində inşaat 
materialları laboratoriyası qurmaq haqqında  H. İsaxanlı ilə 
UTEST Malzeme test cihazları şirkətinin direktoru Tarik Usanmaz 
arasında razılığın əldə edilməsi oldu. Bununla da Ankaraya 
ikigünlük işgüzar səfər başa çatdı. 
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Hamlet İsaxanlı
 və 

Gökhan Çetinsaya

A. Murat Tuncer 
və 

Hamlet İsaxanlı

Süleyman Büyükberber
 və

 Hamlet İsaxanlı
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Fevralın 28-də  Bakı şəhəri Xətai rayonunun 24 saylı 
məktəbində müvəqqəti yerləşən Şuşa rayonunun 12 saylı  
orta məktəbində Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar 
və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı ilə 
həmin məktəbin kollektivinin və Şuşa ziyalılarının görüşü 
keçirildi. Görüş Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin 
ifası ilə başlandı. Tədbiri  giriş sözü ilə 12 saylı məktəbin 
Uşaq Birliyi Təşkilatının rəhbəri Elnurə Cəfərova açdı. 12 
saylı məktəbin direktor müavini, fizika müəllimi Nazilə 
Əzizova H. İsaxanlının həyat və yaradıcılığı haqqında geniş 
məlumat verdi. Məktəbin şagirdləri Hamlet İsaxanlının 
müxtəlif dövrlərdə yazdığı “Yaşamağa nə var ki…”, 
“Keçmiş”, “Dumanlı dünya” və digər şeirlərini əzbər 
söylədilər. 

 Çıxış üçün söz H. İsaxanlıya verildi. H. İsaxanlı öncə 
məktəbin pedaqoji kollektivinə, şagirdlərinə görüş üçün 
təşəkkürünü bildirdi və onlara riyaziyyatçı alim, şair, 
tərçüməçi, publicist və filosof  kimi həyat yolunu anlatdı, 
əldə etdiyi uğurların sirlərindən danışdı. H.İsaxanlı şagirdlər 
və müəllimlərin ona ünvanladıqları çoxsaylı maraqlı 
suallarını da cavablandırdı və öz  şeirlərini oxudu. 

  İSAXANLI  

İLƏ

  MƏKTƏBDƏ  

HAMLET

GÖRÜŞ

12 saylı məktəbin (Şuşa rayonu)
 direktoru Nazilə İbrahimova

Şuşa Rayon Təhsil Şöbəsinin
 müdiri Təvəkkül Əliyev

Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini Vüsalə Fətəliyeva
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Tədbirdə iştirak edən Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini Vüsalə Fətəliyeva, Şuşa Rayon 
Təhsil Şöbəsinin müdiri Təvəkkül Əliyev, 12 saylı 
məktəbin direktoru Nazilə İbrahimova,  24 saylı 
məktəbin direktoru  Rafiq Məmmədov və digərləri 
H.İsaxanlı, onun qurduğu Xəzər Universiteti və 
“Dünya” məktəbi haqqında xoş sözlər söylədilər və 
doğum günü münasibətilə  yubilyara cansağlığı, 
xoşbəxtlik və yaradıcılıq  uğurları arzuladılar. 
V.Fətəliyeva və T. Əliyev yubilyara Şuşanın füsünkar 
mənzərəsini əks etdirən böyük tablonu hədiyyə etdilər.

H. İsaxanlı xoş sözlər və maraqlı görüş üçün Şuşa ra-
yonunun rəhbərliyinə, məktəbin kollektivinə və 
ziyalılara minnətdarlığını  bildirdi. 

Görüşdə Şuşa rayon prokuroru Məmmədəli 
Rəhmətov, Şuşa rayon məhkəməsinin sədri Allahverən 
Həsənov, Xəzər Universitetinin İctimai əlaqələr və 
media üzrə direktoru Əlövsət Əmirbəyli, təhsil şöbəsi-
nin əməkdaşları, rayonun riyaziyyat və dil-ədəbiyyat 
müəllimləri və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri 
iştirak edirdilər.            

12 saylı məktəbin direktor
 müavini Nazilə Əzizova

24 saylı məktəbin 
direktoru  Rafiq Məmmədov

12 saylı məktəbin Uşaq Birliyi 
Təşkilatının rəhbəri Elnurə Cəfərova
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Martın 1-də Xəzər Universitetində Musiqi və 
incəsənət departamentinin təşkilatçılığı ilə Mədəniyyət  
mərkəzinin açılışına həsr olunmuş mərasim keçirildi. Uni-
versitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının 
sədri professor Hamlet İsaxanlı qırmızı lenti kəsib, 
mərkəzi açdıqdan sonra mərasim iştirakçıları – universi-
tetin tələbələri, prorektorlar Məhəmməd Nuriyev və Rafiq 
Əhmədov, dekanlar və departament müdirləri, digər 
əməkdaşlar və qonaqlar Mədəniyyət mərkəzinə daxil 
olub, burada təşkil olunmuş sərgiyə baxdılar.

Mərasimi  Musiqi və incəsənət departamentinin mü-
diri Zülfiyyə Sadıqova açaraq, qeyd etdi ki,  Xəzər Univer-
sitetinin fəaliyyətə başladığı ilk illərdən elm və təhsillə ya-
naşı, mədəniyyət sahəsində də bir sıra qurumlar yaradıl-
mış və onlar uğurla fəaliyyət göstərir. O, Mədəniyyət mər-
kəzinin də məhz belə qurumlardan biri olduğunu söylədi 
və mərkəzin gələcək fəaliyyəti haqqında geniş məlumat 
verdi.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏXƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ
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Mərasimdə Musiqi və incəsənət departamentinin 
universitetin vebsaytındakı səhifəsinin təqdimatı da 
oldu. Təqdimatla İnternet institutu direktorunun 
assistenti Yəmən Haçımova çıxış etdi.

Mərasim universitetin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlının ad gününə təsadüf etdiyindən, iştirakçılar 
onu təbrik edib, elm, təhsil və ədəbi fəaliyyətində ona 
yeni uğurlar arzuladılar. H. İsaxanlı Mədəniyyət 
mərkəzinin yaradılmasında iştirak etmiş əməkdaşlara 
və ad günü münasibətilə təbrikə görə universitet 
kollektivinə təşəkkürünü bildirdi. 

Mərasimdə iştirakçılara universitet müəllimləri və 
tələbələrinin iştirakı ilə  maraqlı konsert proqramı 
təqdim olundu.

  MƏDƏNİYYƏT  MƏRKƏZİ  
AÇILDI  

  MƏDƏNİYYƏT  MƏRKƏZİ  
AÇILDI  
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   YAD ETDİ  

TƏLƏBƏLƏRİMİZ

 XOCALI  ŞƏHİDLƏRİNİ

Fevralın 27-də Xəzər Universiteti Tələbə Məclisinin təş-
kilatçılığı ilə tələbələr üçün Xocalı faciəsinin 21-ci ildönü-
münə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbirdə universitetin 
prorektorları Məhəmməd Nuriyev və Rafiq Əhmədov, İctimai 
əlaqələr və media üzrə direktor Əlövsət Əmirbəyli  iştirak 
edirdilər. Tədbirə Xocalı faciəsinin canlı şahidləri Qədim Ab-
basov və Yusif Savalan dəvət olunmuşdular. 

Xocalı faciəsi  ilə bağlı videoçarx göstərildikdən sonra Q. 
Abbasov və Y. Savalan şahidi olduqları erməni vəhşiliyindən 
danışdılar. Tədbirdə, həmçinin,  Ə. Əmirbəyli, M. Nuriyev, 
Hazırlıq mərkəzinin direktoru Emin Rüstəmov çıxış edərək, 
Xocalı soyqırımının müxtəlif aspektləri ilə bağlı  fikirlərini 
bildirdilər. Sonda  Tələbə məclisinin prezidenti Aysel Tağıye-
va tələbələri “For me Khojaly”aksiyasında fəal iştirak etməyə 
çağırdı.
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Martın 6-da Xəzər Universitetində universitetin İkinci hissədə isə Azərbaycan dramaturgiyasının 
təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri banisi, yazıçı və materialist filosof Mirzə Fətəli 
professor Hamlet İsaxanlının iştirakı ilə İctimai Axundzadənin həyat və yaradıcılığından bəhs etdi.
kanalın “Elm üçbucağı” adlı verilişi çəkildi. Çəkiliş Mövzu ətrafında  müzakirələr oldu və H. 
iki hissədən ibarət oldu. Hamlet İsaxanlı birinci İsaxanlı çəkilişdə iştirak edən tamaşaçıların 
hissədə Ərəb Xilafəti və həmin dövrdə olan alimlər suallarını cavablandırdı. 
haqqında və xüsusilə İbn əl-Heysəm, İbn Yunus, Əl- “Elm üçbucağı” verilişi martın 12-də  saat 
Məarri, Əl-Əzhər və Əl-Hakim haqqında danışdı. 23:30-da İctimai kanalda göstəriləcək.

Fevralın 23-də Xəzər Universitetinin Karyera liderlik mövzusunda treninq keçirdi. Təlimçi Milli 
Mərkəzi tələbələr üçün işgüzar görüş və Demokratik İnstitutunun (National Democratic 
müsahibələrdə uğur qazanmaq  mövzusunda Institute)  əməkdaşı Ruslan Əsəd idi. Tələbələrə 
treninq keçirdi. Təlimçi –  nəqliyyat nazirliyinin liderlik nədir, nə üçün tələbələrin liderlik və 
əməkdaşı Toğrul Ələkbərov mövzu ilə əlaqədar idarəçilik bacarıqlarına ehtiyacı var, iş həyatında 
geniş izahat verdi və iştirakçıların suallarını mükəmməl təşkilatçılıq, dəqiqlik, müzakirə və 
cavablandırdı. debatların aparılması qaydaları izah edildi və suallar 

Martın 5-də  Karyera mərkəzi tələbələr üçün cavablandırıldı.

İŞGÜZAR  GÖRÜŞ  VƏ  LİDERLİK  MÖVZULARINDA  TRENİNQLƏR

 ADLI  VERİLİŞİN  ÇƏKİLİŞİ

“ELM  ÜÇBUCAĞI”
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Xəzər Universiteti İnkişaf mərkəzinin direktoru elektron öyrənmə və klassik üz-üzə dərs metodları-
Raziyə İsayeva fevralın 18-19-da İstanbulda Britani- nın birləşdirilməsi haqqında təqdimatla çıxış  etmiş-
ya Konsulluğu tərəfindən keçirilmiş Universitetlər dir.  
Forumunda iştirak etmişdir. 14 ölkədən 90 nümayən- Forumun ikinci günü Britaniya Konsulluğunun 
dənin iştirak etdiyi forumda universitet mühitində Təhsil və cəmiyyət üzrə baş məsləhətçisi Mark 
elektron təhsil və klassik üz-üzə təlim formalarının Baumfild,  Türkiyə və Avropada təhsil üzrə direktor 
birləşdirilməsi, dünyanın ən yaxşı universitetlərinin  Helen Silvester öz çıxışlarında müzakirə olunan mə-
inkişafında ingilis dilinin rolu və başqa məsələlər sələlərlə yanaşı,  müəyyən universitetlərin dünya uni-
müzakirə olunmuşdur. versiteti statusu qazanmasında İngilis dilinin 

Forumu Britaniya Konsulluğunun Avropa üzrə rolundan bəhs etmişlər. 
regional direktoru Maykl Börd açaraq,   konsulluğun Forum iştirakçlıları həm məruzəçilərdən, həm də 
Gürcüstan, Özbəkistan, Bosniya-Herseqovina və bir-birlərinin təcrübəsindən çox şey öyrənərək,   öz 
digər ölkələrdəki yuxarıda adı çəkilən məsələlərlə təhsil ocaqlarına yeni ideyalarla qayıtmışlar.
bağlı təcrübəsindən danışmışdır. Dr. Kleyr Uitteyker  

ƏMƏKDAŞIMIZ  İSTANBULDA  UNİVERSİTETLƏR  FORUMUNDA  İŞTİRAK  ETMİŞDİR

Martın 11-də Xəzər Universitetinin Neftçilər olduğu kimi göstərildi, ikinci hissədə isə tamaşa-
kampusunda “Stop and Go” adlı forum teatrı gös- çılar ssenarini dəyişdilər və hətta özləri də aktyor 
tərildi. Tamaşa Humantiar və sosial elmlər fakül- kimi iştirak etdilər.
təsinin tələbələri Aynur Məmmədzadə və Gülnar Tədbirdə İngilis dili və ədəbiyyatı departa-
İbrahimova, Təhsil fakültəsinin tələbələri Züm- mentinin müdiri Calvin Tiessen, departamentin  
rüd Əlizadə, Aytac Tağıyeva və Fəridə Qaraye- müəllimləri və həmçinin Xəzər Universitetinin 
vanın iştirakı ilə ingilis dilində aparıldı. Teatr iki tələbələri tamaşaçı kimi iştirak etdilər.
hissədən ibarət idi. Birinci hissədə səhnəciklər 

“STOP AND GO” 
FORUM TEATRI
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Xəzər Universiteti Avrasiya Bilik Mərkəzi martın Günəşli yatağı barədə ətraflı məlumat verilib. 
4-10-da universitetdə “Dəyər zənciri: hasilatdan daya- Təlimlərdə Amerikanın Gəlirlərə Nəzarət İnstitutu-
nıqlı inkişafa doğru” mövzusunda növbəti təlimini ke- nun (Revenue Watch Institute) mütəxəssisləri, tanınmış 
çirib. Altı ölkənin – Azərbaycan, Ukrayna, Qazaxıstan, ekspertlər  Endryu Bauer (Andrew Bauer)  və Susan 
Qırğızıstan, Tacikistan və Monqolustanın 20-yə yaxın Maples hasilat sənayesində müqavilələr və onların iqti-
vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, media mənsubları,  dövlət sadi və hüquqi aspektləri, müqavilələrlə iş və fiskal alət-
qurumları və universitet təmsilçilərinin  iştirak etdiyi tə- lər, müqavilələrin bağlanması,  gəlirlərin idarə olunma-
limin açılışında mərkəzin direktoru İnqilab Əhmədov sı,  suveren rifah fondları və  makroiqtisadi  menec-
çıxış edərək təqdim olunan mövzuların aktuallığından, ment sahəsində iştirakçılara maraqlı təqdimatlar edib-
proqramın məqsədi və praktiki əhəmiyyətindən da- lər. 
nışıb. Təlim  müddətində iştirakçılar təqdim olunmuş 

Təlimdə hasilat sənayesində müqavilələr, onların bütün mövzular ətrafında  interaktiv müzakirələr apa-
şəffaflığı, şirkətlərin sosial və ekoloji məsuliyyəti, rıb, qruplara bölünərək konkret tapşırıqları yerinə  yeti-
MHŞT, büdcə məsələləri, gəlirlərin idarə olunması, riblər.
suveren fondlar(neft fondları), iqtisadiyyatın diversifi- 7 gün davam edən təlimdə iştirakçıların təlimçilər 
kasiyası və sairə istiqamətləri üzrə təqdimatlar dinləni- tərəfindən gündəlik  qiymətləndirilməsi  aparılıb. 
lib. Qiymətləndirmədə ən yüksək nəticələr nümayiş 

Təlimin ikinci günündə BP şirkətinin mütəxəssislə- etdirmiş məzunlar Avrasiya Bilik Mərkəzinin ilin so-
ri  sosial və fiskal sahədə şirkətin öhdəlikləri üzrə ma- nunda ənənəvi təşkil etdiyi “Təlimçilər üçün təlim-
raqlı təqdimatlar keçiriblər. Təqdimatdan sonra iştirak- lər”inə dəvət olunacaqlar.  Təlimçilər üçün təlimləri 
çılar  Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri- uğurla başa vuran məzunlar Avrasiya Bilik Mərkəzinin 
nin başlanğıc götürdüyü Sənqəçal terminalına səfər təlimçilər qrupuna qoşulacaqlar.   
edib, oradakı iş prosesi ilə əyani şəkildə tanış olublar. Təlimin sonuncu günü iştirakçılara xüsusi sertifi-
Terminalda təlim iştirakçılarına neft sazişləri, BP şir- katlar və Xəzər Universitetinin hədiyyələri təqdim olu-
kətinin Azərbaycandakı fəaliyyəti və Azəri-Çıraq- nub. 

 MÖVZUSUNDA TƏLİM

“DƏYƏR  ZƏNCİRİ:

 HASİLATDAN DAYANIQLI İNKİŞAFA DOĞRU”
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 Martın 7-də Ankaradakı Turqut Özal Universitetinin 
Konsert salonunda Arif Babayevin rəhbərlik etdiyi 
trionun konserti keçirildi. Salona  toplaşan professor-
müəllim heyəti, tələbələr, Ankarada yaşayan azərbay-
canlılar və iş adamları  Arif Babayevin çıxışlarını sürəkli 
alqışlarla qarşıladılar. Universitetin  rektoru professor 
Erol Oral  Arif Babayevə  universitetin xüsusi plaketini 
təqdim edərək, bütün Azərbaycan xalqına, Erciyez və 
Xəzər universitetlərinin rəhbərliyinə təşəkkürünü 
bildirdi. Arif Babayev və Əlövsət Əmirbəyli  xoş qəbul 
üçün universitetin rəhbərliyinə təşəkkür etdilər. Tədbirin 
sonunda  xatirə şəkilləri çəkildi. Rektor Erol Oral 
Azərbaycandan gələn qonaqların şərəfinə ziyafət verdi.  

Martın 3-8-də Türkiyənin Erciyes Universitetinin 
maliyyə dəstəyi və Xəzər Universitetinin təşkilatçılığı ilə  
Kayseri və Ankara şəhərlərində Muğam konsertləri  keçi-
rildi. Tədbirə Erciyes Universitetinin Sabancı Kültür Mər-
kəzində start verildi. Xəzər Universitetinin İctimai əlaqə-
lər və media üzrə direktoru Əlövsət Əmirbəyli musiqiçi-
ləri salondakılara təqdim etdi. Azərbaycanın muğam 
ustadı, Xəzər Universitetinin müəllimi Arif Babayev, tar-
zən Ramin Rzayev və kamançaçı Mirnazim Əsədullaye-
vin ifa etdikləri muğamlar salondakıları riqqətə gətirdi. 
Konsertin sonunda Erciyes Universitetinin rektoru 
professor Fehrettin Keleştimur universitetin kollektivi 
adından musiqiçilərə  plaketlər  və gül-çiçək dəstələri  
təqdim etdi. Sonda müsiqiçilərlə xatirə şəkilləri çəkildi. 
Universitetin qonaq evində  rektor tərəfindən qonaqların 
şərəfinə ziyafət verildi. Ziyafətdə universitet rəhbərliyi və 
orada çalışan azərbaycanlılar  iştirak etdilər.

TÜRKİYƏDƏ  MUĞAM  KONSERTLƏRİ

(Fotolar Erciyes Universitetində çəkilmişdir)
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ST AZERBAİJANİ  21  CENTURY  ENGLİSH  TEACHER  SEMİNAR 
By Joel Robbins, 

Peace Corps Volunteer at Khazar University

 Fevralın 26-da “Dünya” məktəbində 7b sinfinin IB şagirdləri Xocalı faciəsinin müxtəlif ölkələrdə 
şagirdləri Ulvi Fərəczadə, Kamran Qəmbərli və Cavad soyqırım kimi tanınması istiqamətində Azərbaycan 
Məmmədov, IB şagirdləri İlahə Nəsibli və İslam Əliyev xalqının apardığı işlər barədə  qısa məlumat verdilər.
tərəfindən "Xocalıya ədalət" mövzusunda təqdimat IB  və 5c, 8b, 7b siniflərinin şagirdləri tədbirdə fəal 
keçirildi. Ülvi Ermənistan və Azərbaycan arasındakı iştirak etdilər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında qısa məlumat 
verdi. Sonra  Xocalı əhalisinin həmin gecə  necə qeyri- Gülüstan Sadıqova,
insani qəddarlığa məruz qaldıqlarını əks etdirən  “Dünya” məktəbinin müəllimi
videoçarx nümayiş  etdirildi.

Fevralın 26-da “Dünya” məktəbində Xocalı mövzusunda silsilə tədbirlər keçirildi. Tədbirlərdə 
soyqırımının anım mərasimi keçirildi. Səhər dərsdən ictimai birliyin sədri Yaşar Səfərli, layihənin icraçıları 
əvvəl məktəbin kollektivi və şagirdlər tərəfindən Tərlan Eyvazov və Mehman Kərimov çıxış etdilər. 
Xocalı şəhidlərinin xatirəsi anıldı. Həmin gün Layihə çərçivəsində nəşr edilən kitab yuxarı sinif 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər şagirdlərinə təqdim olundu. Diskussuya şəraitində 
Fondunun dəstəyi və “Ehtiyatda və istefada olan keçən maraqlı tədbirlərdə şagirdləri maraqlandıran 
zabitlər ” ictimai birliyinin təşəbbüsü ilə vətənpərvərlik suallara cavablar verildi. 

XOCALI  SOYQIRIMININ    ANIM  MƏRASİMİ 

“XOCALIYA  ƏDALƏT” 
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Xəbər verdiyimiz kimi (www.khazar.org saytı də oldu. “İngilis dilinin tədrisində motivasiyanın 
və   “Xəzər Xəbər”jurnalı, № 315, fevral 2013),  təşkilinə yeni baxış ” adlanan ilk mövzu xarici dil 
“Dünya” məktəbi yeni bir layihəyə start verib: mütəxəssisi Joel Robbinson tərəfindən aparıldı. 
ümumtəhsil məktəblərində ingilis dili tədrisinin Mövzu ilə bağlı nümunə dərsini “Dünya” 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə qaçqın və məcburi məktəbinin ingilis dili müəllimi Aytən Rüstəmova, 
köçkün məktəblərinin 24 müəllimi üçün kurs İKT ilə bağlı dərsi Leyla Ömərova  apardı. 
təşkil edib. Kurs ayda bir dəfə olmaqla bir il Dərslər maraqla dinlənildi.
müddətində keçiriləcək. İlk təlim fevral ayının 27-

  İNGİLİS  DİLİ  TƏLİMİ    YENİ  LAYİHƏ:

Fevralın 28-də “Dünya” məktəbinin şagirdləri 
Azərbaycan Dillər Universitetində yerləşən və 
zəngin kitabxanası olan Bakı Amerika Mərkəzinə 
səfər etdilər. Onu da qeyd edək ki, fevral ayı 
“Dünya” məktəbində ingilis dili aylığı élan 
olunmuşdu. Mərkəzlə  qısa tanışlıqdan sonra 
uşaqlar üçün “Amerika tarixi” mövzusunda  
təqdimat keçirildi. Təqdimatçı Harrison King idi. 
Uşaqlar təqdimatla tanış olandan sonra məruzəçiyə 
bu mövzuda müxtəlif suallar verdilər. Səfər çox 
maraqlı keçdi, uşaqlar Amerika mərkəzində çox şey 
öyrəndilər. 

 

 AMERİKA  

“DÜNYA”  MƏKTƏBİNİN  ŞAGİRDLƏRİ

MƏRKƏZİNDƏ
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   The IB sees language as more than just a way they will have. But research proves that the more 
of communicating and learning. IB encourages all years the children study in their mother language, 
IB schools to have their own language policy. The the more successful they are. I think that as IB 
aim of the language policy is to nurture and students, we are good examples. 
appreciate the richness and diversity of language.  We studied in our mother language for 9 years 

  Dunya IB School has its own language policy and then in September we started to study in 
too. While English is the language of instruction, English. As part of the Dunya IB School language 
the language policy of our school allows students policy, the school offers Azeri A1. Our mother 
to inquire in the mother tongue and aspires to language is crucial for maintaining our cultural 
multilingualism. identity and emotional stability. Azeri A1 helps us 

The importance of the mother tongue is well to enrich our personal growth and help facilitate 
established and reflected in the continuing growth international understanding.
of opportunities for students to study and use their  
mother tongue in their IB  programs. Many 
teachers believe that the earlier children start Ilaha Nasibzadeh,
learning the dominant language, the better results IB 1 student

LANGUAGE

  MAINTENANCE  
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“Dünya” məktəbində Beynəlxaq qadınlar 
gününə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Səhər 
dərsdən əvvəl 1-ci sinif şagirdlərinin ifasında 
anaya həsr olunmuş gözəl musiqi nömrəsi 
hamının əhvalını oxşadı. Mahnının nəqarətini 
oxuyan birincillərə digər şagirdlər də qoşuldular. 

Amma bu son olmadı. Belə ki, günün ikinci 
yarısında şagirdlərin təqdimatında qadınlar 
gününə həsr olunmuş əl işlərindən ibarət sərgi 
keçirildi, klassik musiqi nömrələri dinlənildi. 

Balaca rəssamların çəkdiyi maraqlı şəkillər 
Novruz bayramını və analara ehtiramı əks 
etdirirdi. Sərginin və konsertin tamaşaçıları da 
elə balacaların öz sinif yoldaşları oldular. 
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